
 

 

 

 

Associação Portuguesa de Sociologia/ Secção Temática Sexualidade e Género 

II Encontro Nacional de Investigadores/as 

5 de junho de 2017 

Sala de Atos do Instituto de Ciências Sociais | Braga, Universidade do Minho | Campus de Gualtar 

 

 
Como chegar cá 

Caso não pretenda utilizar viatura própria, pode chegar a Braga usando o comboio. Em alternativa, 

pode viajar de avião até ao Aeroporto Francisco de Sá Carneiro, no Porto e apanhar o metro, que tem 

ligação direta à estação ferroviária de Campanhã. Daqui, pode seguir, de comboio, para Braga. Uma 

vez na estação central de Braga, terá de apanhar um autocarro para o Campus de Gualtar. Há uma 

paragem de autocarro à saída da estação. 

 

Onde ficar 

A cidade de Braga é servida por diversos estabelecimentos hoteleiros. A Universidade do Minho 

possui protocolos com o Hotel Lamaçães, muito próximo do Campus de Gualtar da Universidade, e 

com o Hotel D. Sofia, situado no centro da cidade. Para usufruir das tarifas a preço reduzido, 

aquando da reserva, os participantes do II Encontro terão de identificar o evento em que vão 

participar e a instituição de referência (Universidade do Minho). As tarifas oferecidas aos 

participantes, com pequeno-almoço incluído, são as seguintes: 

 

Hotel Lamaçães 

i. Quarto single: € 38,00 

ii. Quarto duplo: € 42,00 

iii. Quarto triplo: € 57,00 

iv. Quarto quádruplo: € 72,00 

 

Hotel D. Sofia 

i. Quarto single: € 40,00 

ii. Quarto duplo (casal): € 50,00 

iii. Quarto duplo (twin): € 50,00 

 

Pode encontrar aqui outras informações úteis sobre a cidade de Braga.  

 

Na página dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho, pode encontrar informações sobre 

restauração e serviços clínicos, entre outras.  

No Campus de Gualtar, tem também disponíveis serviços bancários. Existem serviços de restauração 

adicionais em toda a área circundante e, próximo do Campus, está localizado o Centro Comercial 

Braga Parque. 

 

Site do Encontro: https://stsexualidadegenero.wordpress.com 

 

https://www.cp.pt/passageiros/pt
http://www.metrodoporto.pt/
http://www.tub.pt/
http://www.hotel-lamacaes.com/pt
http://hoteldonasofia.com/hotelds/
https://www.cm-braga.pt/pt/0101/conhecer/seja-bem-vindo-a-braga
http://www.sas.uminho.pt/
http://www.sri.uminho.pt/Default.aspx?tabid=10&pageid=69&lang=pt
http://www.bragaparque.pt/
http://www.bragaparque.pt/
https://stsexualidadegenero.wordpress.com/

